Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
17-12-2019

Termin składania ofert
02-01-2020

Numer ogłoszenia
1223511

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
- osobiście do siedziby Zamawiającego : 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 235 pok. 201 .
-za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Zamawiającego : 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka
235 pok. 201.
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@zlo.jaw.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.01. 2020r. , o godz. 9.00
3. Termin otwarcia ofert : 02.01.2020r, godz. 10.00 sala konferencyjna Zespołu Lecznictwa
Otwartego Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
4. Otwarcie ofert nie musi być jawne.
5. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny
6. Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetargi@zlo.jaw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamila Kopciak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502605884

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarza specjalisty w ramach projektu
PRZYJAZNE ŚRODOWISKO - program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób
wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
świadczenie usług lekarza specjalisty w ramach projektu PRZYJAZNE ŚRODOWISKO - program
kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX.
Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla
poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarza specjalisty w ramach projektu
PRZYJAZNE ŚRODOWISKO - program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób
wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Kod CPV
85121200-5

Nazwa kodu CPV
Specjalistyczne usługi medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Postanowienia szczegółowe:
1). Zapytanie ofertowe zostało podzielone na 5 części:
- Część I obejmuje realizację usług lekarza o specjalności okulista – w ramach projektu lekarz
specjalista będzie przeprowadzał konsultacje uczestników w wymiarze nie mniej niż 10 godzin na
cały okres umowy.
- Część II: obejmuje realizację usług lekarza o specjalności neurologii - w ramach projektu lekarz

specjalista będzie przeprowadzał konsultacje uczestników w wymiarze nie mniej niż 10 godzin na
cały okres umowy.
- Część III: obejmuje realizację usług lekarza o specjalności chirurg urazowo – ortopedyczny- w
ramach projektu lekarz specjalista będzie przeprowadzał konsultacje uczestników w wymiarze nie
mniej niż 10 godzin na cały okres umowy.
-Część IV: obejmuje realizację usług lekarza o specjalności chirurg ogólny- w ramach projektu
lekarz specjalista będzie przeprowadzał konsultacje uczestników w wymiarze nie mniej niż 10
godzin na cały okres umowy.
-Część V: obejmuje realizację usług lekarza o specjalności kardiolog - w ramach projektu lekarz
specjalista będzie przeprowadzał konsultacje uczestników w wymiarze nie mniej niż 10 godzin na
cały okres umowy.
Zamawiający przeznaczył na konsultację łącznie 180h . Zamawiający będzie zlecał konsultację
zgodnie z potrzebami uczestników projektu.
Uczestnictwo w naradach Zespołu Interdyscyplinarnego - 1h co dwa tygodnie z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego. Łączna ilość godzin 43 godzin zostanie
podzielona na specjalistów zgodnie z potrzebami uczestników projektu. Harmonogram pracy
zostanie indywidualnie ustalony po podpisaniu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości godzin poszczególnych specjalistów w
zależności od potrzeb uczestników projektu.
Oferent w każdej części zapytania ofertowego zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji
medycznej uczestników projektu.
Oferent zapozna się z klauzula informacyjną stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia
1. Miejsce wykonania zamówienia: Zespołu Lecznictwa Otwartego, 43-600 Jaworzno
2. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020 r. do 31.08.2021r.

Załączniki
• Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania: tj. ukończyli studia wyższe, na kierunku lekarza specjalisty w
danej dziedzinie
informacje i dokumenty, jakie muszą dołączyć do oferty Oferenci w celu wykazania spełnienia
warunku:
a) Oferent przedstawi Zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych na ww. kierunku, wraz z podaniem
numeru prawa wykonywania zawodu.

Wiedza i doświadczenie
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy
lekarza specjalisty:
informacje i dokumenty, jakie muszą dołączyć do oferty Wykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunku:
a) Oferent przedstawi Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego oraz kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do ZO
Formularz oferty - załącznik nr 3 do ZO
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 4 do ZO

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena – 100 %
2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór:
cena oferty o najniższej cenie
liczba punktów ocenianej oferty = --------------------------------------------------- x100pkt
cena oferty ocenianej
Najwyższą liczbę punktów (100) za kryterium cena otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według
powyższego wzoru. Uzyskana z wyliczeń ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (będzie
zawierać najniższą oferowaną łączną cenę brutto).

Wykluczenia
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Oferentów:
1) Postępowanie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W przypadku złożenia oferty przez osobę lub podmiot spełniający przesłanki określone w pkt ad, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
3) W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie Zamawiający wystąpi z żądaniem ich
wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany oferty.
4) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie luz z
przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.
Oferent dołączy do zapytania ofertowego oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Oferenci nie spełniający warunków
zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
śląskie , Jaworzno

Numer telefonu
32 616 57 51

NIP
6321802999

Tytuł projektu
Przyjazne środowisko - program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych
społecznie.

Numer projektu
RPSL.09.02.06-24-05EG/18-00

